gm. Serock

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK
z dnia 10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust.
1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy Serock przekazuje informację
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu
głosowania

1

2

3

Granice obwodu głosowania
Granica obwodu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Nasielskiej
w kierunku południowym wzdłuż ul. Pułtuskiej (po jej
zachodniej stronie) do zbiegu ul. Pułtuskiej z ul. Radzymińską,
dalej w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Radzymińskiej (numery
parzyste) do zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Rybaki, dalej
w kierunku wschodnim do granicy miasta biegnącej wzdłuż
Jeziora Zegrzyńskiego, dalej w kierunku południowym wzdłuż
granicy miasta do granicy miasta z miejscowością Jadwisin,
następnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy miasta w ciągu
ul. Konstantego Radziwiłła do ronda 25 - lecia Samorządu
Gminnego, dalej wzdłuż granic miasta w kierunku północnozachodnim, a następnie w kierunku północnym do DK Nr 62.
Dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy miasta
(ul. Graniczna, ul. Moczydło, ul. Leśna), następnie w kierunku
północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta z gminą
Pokrzywnica, dalej po granicy miasta Serock z gminą
Pokrzywnica w kierunku południowo-wschodnim, następnie
ul. Pobyłkowską do ul. Polnej. Następnie w kierunku
południowym wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością
Wierzbica do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną, dalej w kierunku
południowo-wschodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej zachodniej
stronie) do ul. Nasielskiej. Następnie wzdłuż ul. Nasielskiej (po
jej południowej stronie – numery nieparzyste do ul. Pułtuskiej.
Granica obwodu biegnie od zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. Nasielskiej
w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Nasielskiej (po jej północnej
stronie-numery parzyste 2 - 4). Następnie w kierunku północnozachodnim wzdłuż ul. Polnej (po jej wschodniej stronie-numery
parzyste) do zbiegu ul. Polnej z ul. Pogodną. Dalej w kierunku
wschodnim wzdłuż granicy miasta Serock z miejscowością
Wierzbica (ul. Pogodna - po jej południowej stronie) do
ul. Pułtuskiej. Następnie od ul. Pułtuskiej wzdłuż północnej
granicy miasta Serock z miejscowością Wierzbica do Jeziora
Zegrzyńskiego. Następnie w kierunku południowym wzdłuż
wschodniej granicy miasta do zbiegu ul. Radzymińskiej
z ul. Rybaki. Dalej ul. Radzymińską (numery nieparzyste)
do ul. Pułtuskiej. Następnie w kierunku północnym wzdłuż
ul. Pułtuskiej (po jej wschodniej stronie-numery parzyste
od nr 26) do zbiegu z ul. Nasielską.
SOŁECTWO: Wierzbica

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa
ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock

Samorządowe Przedszkole
ul. Wolskiego 15, 05-140 Serock
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica Środowiskowa
Wierzbica 28 B, 05-140 Serock
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
Gąsiorowo ul. Grunwaldzka 35, 05-140 Serock

4

SOŁECTWA: Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska,
Łacha, Nowa Wieś

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny
5

SOŁECTWA: Jachranka, Dosin, Skubianka, Karolino, Stasi Las

Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock

Zespół Szkolno-Przedszkolny

6

SOŁECTWA: Dębinki, Guty, Marynino, Szadki, Święcienica,
Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe,
Bolesławowo, Dębe, Izbica, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa
Jadwisin ul. Szkolna 46, 05-140 Serock
7

SOŁECTWA: Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie, Jadwisin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego,
ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze
8

OSIEDLE: Zegrze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem
urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar
najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Serock najpóźniej
do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
/-/ ARTUR BORKOWSKI

